
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

  
 Spiegel Online - شپيگل آنالين: منبع

  .ن .م: برگردان از
  ٢٠١۶ اپريل ٠٨

  

  *" کاله آبی ھا" ِنظاميان حافظ  صلح ملل متحد 
ِ گرسنه را در بدل غذا مجبور به سکس ساخته اندکودکان) ًاحتماال(عساکر فرانسوی ِ َ.  

   

  :پيشگفتار از مترجم

ِدر رابطه با اشغال يک کشور توسط  نظاميان غربی، ھمچنان در رابطه با عوامل جنک ھای داخلی اين کشور بعد از 
  :مطرح کردچنين  را که بايد الؤِپايان اشغال، به نظر من، اولين س

  رای منابع طبيعی ست؟  آيا کشور اشغال شده  دا

ِاگر جواب مثبت بود، پس به زحمت آن نمی ارزد، که عوامل و داليل  پيچيدۀ تمام کشتار ھا، ھرج و مرج ھای سياسی، 
دولت ھای دستنشانده، ايجاد گروه ھای تروريستی، در کودتا ھای نظامی، جنگ ھای مذھبی، ايجاد گروه ھای مخالف 

را تحليل و "  پس لرزه ھای استعمار"کشور شان را، يا به طور خالصه، عوامل عوامل فقر و فرار شھروندان از 

عی يک کشور برای شھروندان آن به مثابۀ يک نوع نفرين،  و برای دولت ھای غربی به يزيرا منابع طب. تجزيه کرد

  . مثابۀ يک چانس طالئی برای رفاه کشور شان،  معنی می دھد

ِگويا حق مسلم دولت ھای جھان غرب استدستبرد به منابع طبيعی ديگران،  َ َی که در دوره ھای ئھيچ يک از کشور ھا.  ُ

ُدور به مستعمرات غربی ھا مبدل شده بودند، يا در حال حاضر به بھانه ھای مختلف اشغال می شوند، از اين قاعده 

 عراق ، سوريه يا ليبيا باشد و چه  چه کشور عزيز ما افغانستان باشد، چه–نيست نبوده و مبرا )  نفرين يا چانس طالئی(

  .جمھوری افريقای مرکزی که موضوع اين گزارش است

 اين منابع، انگيزه ای بود ازدستبرد . جمھوری افريقای مرکزی نيز دارای منابع سرشار طال، الماس و اورانيوم است

ر بعد از کسب استقالل خود از فرانسه اين کشو. برای فرانسه، که اين کشور را به يکی از  مستعمره ھای خود تبديل کند

متأثر " پس لرزه ھای استعمار"  از - مستعمره ھا يک امر معمول استۀکه در ھم  طوری- تا امروز ١٩۶٠در سال 

  . است

 چون استعمارگران با آسانی دست از تاراج منابع طبيعی ديگران برنمی دارند، از ھمين لحاظ عساکر فرانسوی از سال 

خودش سھيم اند، ھمچنان ملل متحد، که ۀ دنن دولت دستنشاا مخالفه طرف در عمليات ھای نظامی علي به اين٢٠١٣

از  ھزار ١٢ جھت جلوگيری از جنگ ھای داخلی حدود ٢٠١۴ِابزار دست اين استعمارگران است، در ماه  سپتمبر 
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جلوگيری از جنگ ھای داخلی، به اين نيرو ھا عوض . را به اين کشور فرستاد" کاله آبی ھا"نظاميان حافظ  صلح 

  .    ختم پيشگفتار.  اطفال شده اندهمراتب و در کشور ھای مختلف متھم به جنايات جنسی علي

  
 .را به جمھوری افريقای مرکزی فرستاد " کاله آبی ھا"ِ نظاميان حافظ صلح ٢٠١۴ملل متحد در سال 

 AP :منبع عکس

  :کودک آزاری

 . رسوائی آزار جنسی کودکان توسط نيرو ھای فرانسوی، ملل متحد را به لرزه درآورد

سنه درخواست از اطفال گر] Banguiبانگوئی [جويان در شھرپناھعساکر فرانسوی متھم اند، که در يک اردوگاه 

  .ِسکس کرده اند

در حال حاضر .  مدت يک سال ھيچ اقدامی نکرده استنھادگرچه به ملل متحد از اين واقعه اطالع داده شده بود، اما اين 

  .کند، که اين فجايع را علنی ساختند  کسانی اقدام میهعلي

ِرانسوی از کودکان گرسنه سکس اخاذی ً تا احتماال سال جاری، عساکر ف٢٠١٣از سال : اين اتھامات خيلی جدی اند
پايتخت جمھوری افريقای (اين عساکر به عنوان نيرو ھای کمکی در يک اردوگاه پناھندگان در شھر بانگوئی . کرده اند

 .گماشته شده اند) مرکزی

ِزمانی که يک مقام ارشد  کميساری حقوق بشر ملل متحد به نام  َاندراس کومپس " ِ ِ َAnders Kompass"ز بی تفاوتی ، ا

ساری حقوق له  خيلی مأيوس شد، تمام اطالعات را افشاء کرد، زيرا او معتقد بود که نه کميأن مسبه اي" سازمان خود"

ً تجاوزات جنسی باالی اطفال، که احتماال ھنوز ھم هی فرانسوی  در اردوگاه پناھندگان، کاری عليبشر و نه فرمانده نظام

سی رًا، اطالعات را مستقيما به دولت فرانسه راجع ساخت، تا دولت فرانسه را مجبور به برفلھذ. ، انجام دھندداردادامه 

گر از جانب آمر ءدر اوايل ماه مارچ، اين افشا: يفه اش در اين سازمانظِ بود، برای ختم  ویاين اقدام او آغاز. سازد

 مجبور ساخته شد، که –" Flavia Pansieri فالويا پانزيری" عالی حقوق بشر به نام يایِ معاون  کميسار–مافوق خود 

ًتقريبا  .اين خواست آمر خود را نپذيرفت، وظيفۀ او به تعليق درآورده شد" َکومپس"چون . از وظيۀ خود استعفاء دھد

  .حق به جانب است"  َکومپس"ی غير مجاز، واضح شد، که از اين افشاء گريک سال بعد 
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َاندراس کومپس" ِ" 

  Orlanda Sierra/AFP/Getty Images:عکس از

  

  ِاخاذی در بدل مواد غذائی: اتھامات

ِکمک گران ملل متحد، چون به تکرار از تجاوزات جنسی شنيده بودند، مجبور شدند، که خود شان در اردوگاه ھای شھر 
از جانب ملل متحد  ِ که يک سال تمامی اعمال. جون سال گذشته  به جمع آوری شواھد بپردازند٢۴َ می و ١٩بانگوئی بين 

  .   به اطالع عمومی رسانيده نشد، خيلی سنگين اند

 سال به کمک گران گزارش دادند، که عساکر فرانسوی از آنھا ١۵ و ٨ کودک بين سنين ١۴: نتايج جمع آوری شواھد

ِدر بدل غذا، آب معدنی و پول، اعمال جنسی از قبيل سکس در دھان و در مقعد  تقاضا کرده اند ِ  مورد ١۴ گران  کمک. ِ

ِ  سکس دھانی و دو  مورد سکس مقعد را با اطفال ثبت کرده اند– تا حدودی به تکرار - اخاذی  ِ به اين صورت، در . ِ

ِ و در ھشت مورد با پرداخت ھيچ، باالی اطفال  ِھفت مورد، با پرداخت مواد غدائی،  در شش مورد با پرداخت پول
 مظنون را تشريح کنند، حتی شش مظنون را با ١٠وانستند، که مشخصات کودکان ت. تجاوز جنسی صورت گرفته است

  .نام می شناختند

ِ کودکان قادر نبودند،  برای آنچه که عساکر با ا آنھا انجام داده اند،  کلمات مناسب پيدا کنند ۀھم  آنھا مجبور بودند، اين –ِ

ِنترين آنھا، در ھنگام تجاوز جنسی، نمی دانستند، بعضی از جوا. اعمال را طوری که برای شان ممکن بود، تشريح دھند
 که او به  مادرش اين موضوع را قصه کرد، و یيک پسر کوچک گزارش داد، زمان. ُچه اتفاقی به آنھا  رخ می دھد

ِاو را لت و کوب کرد،  بعد دانست که کاری بد بوده است" َکار بد" مادرش به خاطر اين  َ .  

  .ِم به مجبور ساختن چھار دختر به سکس با حيوانات استفرمانده عساکر فرانسوی متھ

مطبوعاتی خبر داد، که سه ۀ در يک اعالمي" Aids-Free Worldِجھان ھاری از ايدز "ِيک سازمان غير دولتی به نام 

عمليات "ِی فرانسوی واحد معروف به ند، که يک افسر نظامِمور حقوق بشر ملل متحد گزارش داده اأدختر به يک م

 در يک انبار، دستان و پا ھای آنھا را بسته و با بدن برھنه آنھا را ٢٠١۴در سال " Operation Sangarisگاريزسن

يک قربانی چھارمی چندی بعد به . ًبعدا به دختر ھا يک مقدار پول پرداخته است.  ِمجبور به سکس با سگ ساخته است

 سالۀ او، توسط يک عسکر ١۶ر، يک ماه قبل باالی دختر قرار گزارش يک ماد. اثر مريضی نا معلوم جان باخته است

 دختر برمالء ٩٨در خالل مکالمات، احتمال تجاوز جنسی باالی . از کشور کانگو، تجاوز جنسی صورت گرفته است

 .تعداد زياد اين قربانيان مربوط  به کشور جمھوری افريقای مرکزی می باشند.  شد
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  AFP -عساکر فرانسوی در جمھوری افريقای مرکزی         

  

  .ِکمک گران در حال حاضر ترس دارند، واقعات تجاوز جنسی را به مقامات اطالع دھند

َ می ٢١که از وظيفه اش برکنار شده است، به تاريخ "  Miranda Brownنَبروميراندا "يکی از اين کمک گران به نام 
رفتار آنھا با من مانند يک "  می نويسد که "Ban Ki Moonبان کی مون "  به جنرال سکرتر ملل متحده ایدر نام

ِاحتماال منبع دوم افشا" َبرون"خانم".  انتقام گيری بود اما خود . ان بوده است کردن رسوائی سوء استفادۀ جنسی از کودکءً

  . او از آن انکار می کند

  "کاله آبی ھا" اتھام تجاوز جنسی عليۀ ۶٩، تنھا در سال گذشته "بان کی مون"ِقرار گزارش جنرال سکرتر ملل متحد 

.  اکثريت شان مربوط  به کشور ھای افريقائی ست– کشور بوده اند ٢١عساکر متھم، مربوط به . وجو داشته است

 اتھامات تجاوز، سوء استفادۀ جنسی يا بھره برداری جنسی توسط  اين نيرو ھا در کشور ھای جمھوری بسياری از

  .موکرات کانگو به وقوع پيوسته استی و در جمھوری دافريقای مرکز

لۀ  انضباطی ست، زيرا او سلسلۀ أًاز مقامش صرفا  يک مس" َس کومپسِاندرا"برای ملل متحد، به تعليق درآوردن 

ِعالوه بر آن، او نام ھای اصلی قربانيان زير سن را افشاء  کرده است، که اين خود .  را مراعات نکرده استمراتب ِ
  . است" نقض قابل توجھی از پروتوکل"

. شده است" ًعميقا شوکه"او از اين گزارش . ناميد" تکاندھده"اين اتھامات را " بان کی مون"ِجنرال سکرتر ملل متحد 

ِو سفير فرانسه در ملل متحد وعدۀ تحقيقات کامل اين اتھامات را دادند" زيد  رعدالحسين" کميسار حقوق بشر ِ.  

ِاز عساکری که يک تعداد شان با مشخصات و تعداد ديگر آنھا با نام شناسائی شده اند، کسی اطالع ندارد، که در کجا 
ِ کمک گران بود، که هشد، اقدامات انضباطی عليتنھا چيزی که بالفاصله انجام . تا حال کسی بازداشت نشده است. ھستند

  **. در تابستان سال گذشته، ديگر نمی توانستند، اين فجايع را تحمل کنند

   

  

  :افزودۀ مترجم

ی خطاب می شود، که توسط کشور ھای عضو ملل متحد در واحد ھای نظامآن به ) کاله آبی ھا ( نظاميان  حافظ صلح*

اين واحد ھای نظامی به اصطالح عوام به خاطر کاله ھای آبی . ملل متحد  قرار دارند وتحت فرمان نھاداختيار اين 

ِ کشور ھای درگير جنگ جھت ا به اين طرف  در بس١٩۴٨از سال  . نيز ياد می شوند" کاله آبی ھا"رنگ آنھا به نام 
در . ح نوبل را دريافت کردند جايزۀ صل١٩٨٨نيرو ھای حافط صلح در سال . جلوگيری از  درگيری ھا گماشته شده اند
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خصوص جنگ ھای داخلی يک کشور، شورای ه رابطه به مستقر ساختن اين نيرو ھا در کشور ھای درگير جنگ، ب

 نفر می ۵١٧ ھزار و ١١۶ِ کارگاران غير نظامی آن به ۀجمل تعداد اين نيرو ھا من. امنيت ملل متحد تصميم می گيرد

   )ِويکيپديا. (در سه قاره مستقر اند کشور، ١۶رسد، که در حال حاضر در 

اين که . اما نه به حيث نيرو ھای صلح. اجرای وظيفه می کنند) يوناما(در افغانستان در قالب نيرو ھای  اين نيرو ھا 

  .  می کنند،ال اقل برای من مشخص نيستءِموريت را اجراأاينھا در افغانستان چه م

  . ترکيب و ترجمه  شده استًلمانی مختصراا اين گزارش از سه مقالۀ **

  

 

 
 


